Hetednapi Adventista Egyház

Fogadd be Krisztust!
Ismerd meg Krisztust, Ã©s mutasd be a
vilÃ¡gnak!

ValahÃ¡nyszor egy erõteljes szemÃ©lyisÃ©g feltûnik a tÃ¶rtÃ©nelem szÃ-npadÃ¡n,
a rÃ³la alkotott vÃ©lemÃ©nyek igen eltÃ©rnek. Aki egyesek szerint felszabadÃ-tÃ³, az
mÃ¡soknak terrorista. Ugyanez volt a helyzet JÃ©zus esetÃ©ben is. Voltak, akiknek
Õ volt a remÃ©ny megtestesÃ-tõje, az igaz barÃ¡t. MÃ¡sok viszont Ãºgy tekintettek
rÃ¡, mint egy csalÃ³ra, aki rossz hatÃ¡ssal volt az emberekre, Ã©s akit ezÃ©rt
megfigyelÃ©s Ã©s ellenõrzÃ©s alatt kell tartani.

JÃ©zus tudatÃ¡ban
volt a rÃ³la alkotott vÃ©lemÃ©nyeknek, ezÃ©rt egyik nap beszÃ©lgetÃ©st kezdemÃ©nyezett
a tanÃ-tvÃ¡nyaival ez Ã¼gyben. KÃ¼ldetÃ©se vÃ©gÃ©hez kÃ¶zeledve JÃ©zus szÃ¼ksÃ©gÃ©t Ã©rezte
annak, hogy kicsit egyedÃ¼l lehessen velÃ¼k. Az a kÃ©rdÃ©s foglalkoztatta, hogy
vajon mi fog tÃ¶rtÃ©nni a tanÃ-tvÃ¡nyokkal, ha Õ mÃ¡r nem lesz velÃ¼k. Vajon kÃ©pesek
lesznek folytatni azt, amit Õ elkezdett? Ã‰s megÃ©rtettÃ©k-e egyÃ¡ltalÃ¡n azt, hogy
ki is Õ voltakÃ©ppen, Ã©s mi kÃ¼ldetÃ©sÃ©nek a cÃ©lja?

A
Galileai-tengertõl Ã©szakkeletre vitte õket, egy CÃ©zÃ¡rea Filippi nevû csendes
helyre. Ez egy olyan Ãºt volt, amely nemcsak szÃ¡mukra, de minden hÃ-võ szÃ¡mÃ¡ra a
remÃ©ny ÃºtjÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt.

JÃ©zus a
kÃ¶vetkezõket mondta nekik: â€žEngemet,
embernek FiÃ¡t, kinek mondanak az emberek? Õk pedig mondÃ¡nak: NÃ©melyek
Keresztelõ JÃ¡nosnak, mÃ¡sok IllyÃ©snek; nÃ©melyek pedig JeremiÃ¡snak, vagy egynek a
prÃ³fÃ©tÃ¡k kÃ¶zÃ¼l" (Mt 16:13-14).

BÃ¡r az emberek
JÃ©zus csodÃ¡inak kÃ¶szÃ¶nhetõen laktak jÃ³l vagy gyÃ³gyultak meg, mÃ©gsem Ãºgy
tekintettek rÃ¡, mint egy pÃ¡ratlan, a maga nemÃ©ben egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ szemÃ©lyre, a
MessiÃ¡sra. Ehelyett a mÃºlt egy-egy kiemelkedõ alakjÃ¡val azonosÃ-tottÃ¡k. MÃ©g
sincs egyetlen olyan emberi kategÃ³ria vagy szemÃ©lyisÃ©g sem, amelynek alapjÃ¡n
helyesen hatÃ¡rozhatnÃ¡nk meg az Õ szemÃ©lyÃ©t. Nem azÃ©rt Ã©rtÃ©keljÃ¼k JÃ©zust, mert a
tÃ¶rtÃ©nelemnek voltak kiemelkedõ szemÃ©lyisÃ©gei, nõk Ã©s fÃ©rfiak, hanem azÃ©rt
Ã©rtÃ©keljÃ¼k a tÃ¶rtÃ©nelem kiemelkedõ szemÃ©lyisÃ©geit, mert lÃ¡ttuk JÃ©zust.

MiÃ©rt
gondoltÃ¡k az emberek, hogy JÃ©zus volt Keresztelõ JÃ¡nos? Tudjuk, hogy Keresztelõ
JÃ¡nos kemÃ©ny szÃ³noki stÃ-lusÃ¡hoz hiteles Ã©letmÃ³d tÃ¡rsult, s ez igen nagy
hatÃ¡ssal volt kortÃ¡rsaira. Az emberek Ã¶zÃ¶nlÃ¶ttek, hogy meghallgathassÃ¡k õt.
Nemcsak azokra az idõkre, hanem napjainkra is Ã©rvÃ©nyes, hogy ha becsÃ¼letes,
õszinte Ã©s bÃ¡tor vagy, Ã©s ez az Ã©letmÃ³dodban is meglÃ¡tszik, akkor az emberek
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Ã©szre fognak venni, Ã©s meg fogjÃ¡k hallgatni azt, amit mondani szeretnÃ©l nekik.

Sok hasonlÃ³sÃ¡g
volt JÃ©zus Ã©s JÃ¡nos kÃ¶zÃ¶tt, de a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek mÃ©g nagyobbak voltak. JÃ©zus olyan
dolgokat tett, amelyekre JÃ¡nos soha nem lett volna kÃ©pes. JÃ¡nos prÃ©dikÃ¡lhatott
Ã©s elõkÃ©szÃ-thette az embereket a mennyek orszÃ¡gÃ¡ra, de nem tudta õket oda
bevinni. JÃ©zus volt az az ajtÃ³, amelyen keresztÃ¼l az emberek belÃ©phettek oda.

MÃ¡sok azt
mondtÃ¡k, hogy JÃ©zus volt IllÃ©s.Â Ez elÃ©g
nagy elismerÃ©snek szÃ¡mÃ-tott, hiszen Isten megÃ-gÃ©rte, hogy elkÃ¼ldi IllÃ©st, aki a
MessiÃ¡s elõhÃ-rnÃ¶ke lesz (Mal 4:5). JÃ©zus Ã©s IllÃ©s kÃ¶zÃ¶tt is voltak pÃ¡rhuzamok:
mindketten az ima nagy emberei voltak, mindketten csodÃ¡val gyÃ³gyÃ-tottak, Ã©s
megalkuvÃ¡st nem tûrõ mÃ³don kÃ¼zdÃ¶ttek a hamis vallÃ¡s tÃ©rhÃ³dÃ-tÃ¡sa ellen. A kÃ¶ztÃ¼k
lÃ©võ kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek azonban mÃ©g inkÃ¡bb szembetûnõk voltak. IllÃ©s ingadozott, mÃ-g
JÃ©zus hatÃ¡rozott Ã©s kÃ¶vetkezetes maradt. IllÃ©st Ã¶sszetÃ¶rte a veresÃ©g Ã©rzete,
JÃ©zus azonban kiÃ¡llta a prÃ³bÃ¡t. AzÃ©rt jÃ¶tt, hogy teljesÃ-tse kÃ¼ldetÃ©sÃ©t, Ã©s
semmi nem Ã¡llhatta ÃºtjÃ¡t, amÃ-g azt vÃ©ghez nem vitte.

NÃ©melyek azt
mondtÃ¡k, hogy JÃ©zus volt JeremiÃ¡s. Az Ã“szÃ¶vetsÃ©g szereplõi kÃ¶zÃ¼l JeremiÃ¡s az,
aki a leginkÃ¡bb hasonlÃ-t JÃ©zusra a szenvedÃ©sben valÃ³ kitartÃ¡s terÃ©n. ÃœzenetÃ©ben
az Ã-tÃ©let Ã©s a remÃ©nysÃ©g egyarÃ¡nt szerepelt. Õ volt az, akinek a szeme kÃ¶nnyes
lett nÃ©pe Ã¡llapota lÃ¡ttÃ¡n, Ã©s sok mindenben hasonlÃ-tott a fÃ¡jdalmak FÃ©rfiÃ¡hoz.
Nemes jelleme ellenÃ©re JeremiÃ¡s mÃ©gsem volt tÃ¶bb, mint prÃ³fÃ©ta. MegdorgÃ¡lhatta
a nÃ©pet bûnÃ©Ã©rt, de nem fizethette meg az Ã¡rat bûneikÃ©rt. JÃ©zus azonban
megtette.

AzÃ¡ltal, hogy
JÃ©zust azonosÃ-tottÃ¡k a mÃºlt egy kiemelkedõ alakjÃ¡val, valami fontos dolgot
kÃ¶zÃ¶ltek rÃ³la, mÃ©gpedig azt, hogy a MessiÃ¡s mÃ¡r majdnem elÃ©rkezett. Ez azonban
nem volt elÃ©g. Olykor nagyon kÃ¶zel jÃ¡runk az igazsÃ¡ghoz, Ã©s mÃ©gsem talÃ¡ljuk.
MegtÃ¶lthetjÃ¼k Ã©letÃ¼nket nemes Ã©s jÃ³ dolgokkal, Ã©s rÃ©szt vehetÃ¼nk hasznos
tevÃ©kenysÃ©gekben. MÃ©gis, ha JÃ©zus nem rÃ©sze Ã©letÃ¼nknek, akkor azokhoz vÃ¡lunk
hasonlÃ³vÃ¡, akik azt mondtÃ¡k rÃ³la, hogy â€žõ Keresztelõ JÃ¡nos, IllÃ©s vagy
JeremiÃ¡s".

Egy kÃ©rdÃ©s
szÃ¡mÃ-t csak: â€žTi pedig kinek mondotok
engem?" (Mt 16:15). JÃ©zus kÃ¶vetõi kÃ¶zÃ¼l sokan elhagytÃ¡k Õt, amikor
egyÃ©rtelmûvÃ© vÃ¡lt szÃ¡mukra, hogy JÃ©zusnak nem Ã¡llt szÃ¡ndÃ©kÃ¡ban DÃ¡vid trÃ³njÃ¡t
elfoglalni. Egy vezetõt a karizmÃ¡ja vagy a szemÃ©lyisÃ©ge miatt kÃ¶vetni nem
biztonsÃ¡gos dolog. NekÃ¼nk egyedÃ¼l az Urat kell hûsÃ©gesen Ã©s tiszta szÃ-vvel
kÃ¶vetnÃ¼nk, aki a mi Vezetõnk. Az ÃšrÃ©rt Ã©s az egyhÃ¡zÃ©rt vÃ©gzett szolgÃ¡latunk
sorÃ¡n ne engedjÃ¼k, hogy mÃ¡s dolgok elvonjÃ¡k a figyelmÃ¼nket. Ne tÃ¶ltsd az idõt
azzal, hogy a politikai szelek erõssÃ©gÃ©t firtatod! Amikor este lefekszel aludni, tÃ©rj nyugovÃ³ra azzal a
tudattal, hogy bÃ¡r nem vagy tÃ¶kÃ©letes, de a szÃ-ved tiszta.
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CÃ©zÃ¡rea
Filippiben JÃ©zus odafordul a kis csoporthoz, Ã©s azt kÃ©rdezi: â€žMi a vÃ©lemÃ©nyetek
rÃ³lam?" A legfontosabb dolgok mindig szemÃ©lyessÃ© vÃ¡lnak. Kicsoda JÃ©zus
szÃ¡modra? Õ az a pÃ¡ratlan szemÃ©lyisÃ©g, akit fenntartÃ¡sok nÃ©lkÃ¼l Ã¡tÃ¶lelsz?

PÃ©terbõl Ã-gy
tÃ¶r fel csodÃ¡latos vallomÃ¡sa: â€žTe vagy a
Krisztus, az Ã©lõ Istennek Fia" (Mt 16:16). JÃ©zussal vÃ©get Ã©r a keresgÃ©lÃ©s.
Ez az az Ã¼zenet, amelyet el kell vinnÃ¼nk: egyedÃ¼l Krisztus. Ez az alap, amelyen
a mi egyhÃ¡zunk, a Hetednapi Adventista EgyhÃ¡z lÃ©trejÃ¶tt. Ã‰letÃ¼nk Ãºtja csak
akkor vÃ¡lik a remÃ©ny ÃºtjÃ¡vÃ¡, ha JÃ©zus velÃ¼nk van. Csak a SzentlÃ©lek nyithatja
meg a szemÃ¼nket.

Krisztus
egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ voltÃ¡t el kell ismernÃ¼nk, meg kell ragadnunk Ã©s meg kell vallanunk.
VezetõkkÃ©nt nekÃ¼nk kell megkezdeni a sort. Isten egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ hitelvekkel Ã©s
Ã©rtÃ©kekkel ajÃ¡ndÃ©kozott meg minket. ElszomorÃ-t, hogy gyakran vonakodunk hitÃ¼nk
egyedi voltÃ¡t megÃ©lni prÃ©dikÃ¡lÃ¡sban, tanÃ-tÃ¡sban vagy Ã-rÃ¡sban. NÃ©pÃ¼nk Ã©hezik.
Megragadott-e bennÃ¼nket ez, a mi egyedÃ¼lÃ¡llÃ³an pÃ¡ratlan voltunk? Vagy
bizonytalanok vagyunk? Ha volt valaha olyan idõ, amikor az emberek vÃ¡gytak
valami jobbra - remÃ©nyre, bizonyossÃ¡gra Ã©s arra a hangra, amely azt mondja:
â€žÃ•mÃ© mindent ÃºjjÃ¡ teszek!" -, akkor az ma van. Krisztus mÃ¡sodik eljÃ¶vetele
valÃ³ban jÃ³ hÃ-r, egy olyan pÃ¡ratlanul kÃ¼lÃ¶nleges esemÃ©ny, amelyben hinnÃ¼nk kell,
Ã©s prÃ©dikÃ¡lnunk kell rÃ³la. A hetednapi adventistÃ¡knak kÃ¼lÃ¶nleges megbÃ-zatÃ¡suk
van ennek hirdetÃ©sÃ©re.

MikÃ¶zben azon
elmÃ©lkedtem, hogy mi tÃ¶rtÃ©nt a CÃ©zÃ¡rea Filippi felÃ© vezetõ Ãºton a kÃ¶vetkezõkre
jutottam: elõszÃ¶r is, egyedÃ¼l egy Ãšr van, Ã©s minden, ami vele kapcsolatos,
kÃ¼lÃ¶nleges Ã©s egyedi. Õ az, aki szemÃ©lyesen szÃ¡momra Ã©s az egyhÃ¡z rÃ©szÃ©re
meghatÃ¡rozza a tennivalÃ³kat. MÃ¡sodsorban, a SzentlÃ©lek Ã©s az Õ munkÃ¡jÃ¡nak
kÃ¶szÃ¶nhetõ hit az, ami erõssÃ© tesz ahhoz, hogy felismerjem Ã©s elismerjem az
egyedisÃ©get. VÃ©gezetÃ¼l pedig egyedÃ¼l az szÃ¡mÃ-t, hogy felismerjÃ¼k, elfogadjuk,
megragadjuk Ã©s engedelmeskedjÃ¼nk JÃ©zus Krisztus hatalmÃ¡nak. Õ Ã-gy szÃ³l
mindnyÃ¡junkhoz: â€žEz vagyok Ã©n! Menj, Ã©s mondd el a vilÃ¡gnak!"

Ebben rejlik a mi egyhÃ¡zunk kÃ¼ldetÃ©se.

Â

Jan Paulsen
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